
 

    

- Till svenska folket - 

Energibolaget Vattenfall, ägt av svenska staten, är ansvarig för förstöringen av naturen i stora delar av 

östra Tyskland. Utvinning av brunkol förändrar landskapet och påverkar människorna. Nu planerar 

Vattenfall att även pressa ned klimatgiftet koldioxid (CO2) samt restämnen som bly, kvicksilver och 

arsenik ner i marken, under våra landskap.   

Vattenfall påstår att brunkolbaserad elproduktion blir miljövänlig när man inför en ny teknik som kallas 

för CCS (Carbon Capture and Storage). Den har hittills inte prövats i större skala. Med CCS-tekniken 

beräknas kraftverkens verkningsgrad minska med 10% till 15 %. Därmed ökar behovet av brunkol med 

en tredjedel. När denna såkallade miljöteknik införs leder det till behov av nya dagbrott som förstör 

naturen, gör människor hemlösa och förändrar de kulturella värdena. Vattenfall planerar fem nya 

dagbrott i Tyskland. 3 000 människor kommer att tvingas lämna sina hem. Det finns inga garantier för 

att dessa gaser stannar kvar i jorden och att grundvattnet förblir rent. Redan idag sjunker värdet på 

fastigheterna i de regioner där det finns planer på att pressa ned koldioxid i jorden. Genom satsningen 

på CCS förhindras den nödvändiga omvandlingen inom elproduktionen.   

Vi tror inte att människorna i Sverige står bakom Vattenfalls miljöförstörande politik som gör delar av 

östra Tyskland till en sopptipp. 

Vi anser att välfärd, arbetsplatser och en miljövänlig energiförsörjning i våra båda länder blir tryggare 

genom en ansvarsfull utbyggnad av förnyelsebara energikällor, en vidareutveckling av tekniker för 

lagring av el, en satsning på lokal, små energiproduktionsenheter och en intelligent infrastruktur för 

elnätet. 

Vi uppmanar den svenska staten att med sitt inflytande påverka Vattenfall till att stegvis avveckla den 

brunkolsbaserade energiproduktionen. Tillåt inga nya dagbrott, inga nya brunkolskraftverk och ingen 

lagring av koldioxid i Tyskland. 

Vi ber medborgarna i Sverige om stöd! 

Som bilaga till detta brev finns Vattenfalls aktuella projektbeskrivning för CCS-försöksanläggningen i 

Tyskland. Det är bevisat att CCS-tekniken inte är någon miljömässig hållbar energilösning. 

http://www.lausitzer-braunkohle.de/Texte/ccs_demonstrationplant_background.pdf 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare information: 

E-Mail: kontakt@ccs-protest.de 

News und Aktuelles: www.ccs-protest.de Kampagnen www.kein-fussbreit-auf-unser-land.de 

Bürgerinitiative „CO2-Endlager stoppen“ www.co2-endlager-stoppen.de Region Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) 

Bürgerinitiative „CO2ntra Endlager“ www.co2bombe.de Region Märkisch-Oderland (Brandenburg) 

Bürgerinitiative „Kein CO2 Endlager Altmark“ www.kein-co2-endlager-altmark.de Region Altmark (Sachsen Anhalt) 

Grüne Liga Brandenburg – Umweltgruppe Cottbus www.lausitzer-braunkohle.de 

Sabine Niels (Mitglied des Landtages Brandenburg) www.sabine-niels.de 

 


